
                     
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกดั 

แก้ไขเพิม่เติม  (ฉบับที ่9)  พ.ศ.2562 
......................................... 

 ตามมติของท่ีประชุมใหญ่วสิามญั คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 7 เดือนกนัยายน  พ.ศ.2562 มีมติดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท ์ ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และนายทะเบียนสหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้  ซ่ึงมีความดงัน้ี 
 ข้อ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  9)  
พ.ศ.2562” 
 ข้อ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 6.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั   
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
              “ข้อ  6.  กำรถือหุ้น     สมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุน้เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็น
สมาชิกตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือน   ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

              เวน้แต่สมาชิกสมทบใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
  เงินไดร้ายเดือนตามวรรคหน่ึง  หมายถึงเงินเดือนและหรือเงินเพิ่มอ่ืน ๆ  หรือเงินท่ีจ่ายควบกบั
เงินเดือน หรือค่าจา้งประจ า ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ย
บ าเหน็จบ านาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ 
สหกรณ์ หรือจะขอซ้ือหุน้เพิ่มข้ึนอีกเม่ือใด ก็ยอ่มท าได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ   
  สมาชิกจะโอนหุ้นซ่ึงตนถือใหผู้อ่ื้นไม่ได ้ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 42 และจะถอนคืนหุน้ใน
ระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูก่็ไม่ได ้

อน่ึง สมาชิกคนหน่ึง ๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 
สหกรณ์ไม่ได”้ 
 

 ข้อ 4. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 7.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  7.  กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ใหช้ าระโดยวธีิหกัจาก 
เงินไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน 
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เวน้แต่สมาชิกสมทบใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ในการช าระค่าหุ้น  สมาชิกจะน าค่าหุน้หกักลบลบหน้ีกบัสหกรณ์ไม่ได ้และสมาชิกมีความ 
รับผดิเพียงไม่เกินจ านวนค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลง สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุน้ของสมาชิกเพื่อ 
ช าระหน้ีใหแ้ก่  เจา้หน้ี 

เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือ  และคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ 
สมาชิกนั้นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัท าใหไ้ม่สามารถช าระเงินค่าหุน้รายเดือนได ้ โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ยเจตนาอนั 
ไม่สุจริตของตน คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิตอ้งช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนชัว่ระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได”้ 
 

 ข้อ 5. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 21.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  21.  กำรบัญชีและงบกำรเงินประจ ำปีของสหกรณ์     ใหส้หกรณ์จดัท าบญัชีตามแบบและ 
รายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด    ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบญัชี พร้อมดว้ยเอกสารการ
ลงบญัชีไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  การบนัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสด ใหบ้นัทึกรายการในวนัเกิดเหตุนั้น  ส าหรับ
เหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสด  ใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนัจะตอ้ง
บนัทึกรายการนั้น  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 

เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปี ใหส้หกรณ์จดัท างบการเงินประจ าปี  ซ่ึงตอ้งมีรายการแสดง สินทรัพย ์ 
หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ รวมทั้งงบก าไรขาดทุนและงบอ่ืน ๆ   ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 
  

ข้อ 6. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 23.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  23.  กำรเสนองบกำรเงินประจ ำปีต่อทีป่ระชุมใหญ่   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
งบการเงินประจ าปี   ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั  เพื่อพิจารณาอนุมติั
ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อ 
ท่ีประชุมใหญ่สามญัในคราวท่ีเสนองบการเงินประจ าปีดว้ย 

ใหส้หกรณ์ส่งส าเนางบการเงินประจ าปีท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้นไปยงัสมาชิกและ 
สมาชิกสมทบ และใหปิ้ดประกาศไว ้ณ ส านกังานสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั  ใหส้หกรณ์ 
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ส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กบังบการเงินประจ าปีไปยงันายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 
  อน่ึง ใหส้หกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กบังบการเงิน
ประจ าปีไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เพื่อใหส้มาชิกและสมาชิกสมทบขอตรวจดูได”้ 
 

 ข้อ 7. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 24.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498   ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2556  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  24.  กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี   เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐาน 
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ  และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ง
ไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ (พ.ร.บ.2553) 
               ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคหน่ึง   ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรร
ไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบแต่ละคน   
แต่ตอ้งไมเ่กินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวนั 

            อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล 
ส าหรับปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวดว้ย 

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ีย 
เงินกู ้ซ่ึงสมาชิกหรือสมาชิกสมทบไดช้ าระแก่สหกรณ์ในระหวา่งปีแต่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบท่ีผดินดัการ
ช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ 
ก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ 
สหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปีนั้น  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตาม 
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของ 
สหกรณ์  

(7) เป็นทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และ 
ครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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(8) เป็นทุนเพื่อจดัตั้งส านกังานหรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ 
สหกรณ์  

(9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน” 
 

 ข้อ 8. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 28.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 28. กฎหมำย ข้อบังคับ และเอกสำรอ่ืน ๆ  ใหส้หกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดง 
ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจ าปี พร้อมทั้งกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และขอ้บงัคบัไวท่ี้
ส านกังานของสหกรณ์ เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม” 
 

 ข้อ 9. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 39.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498   ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ.2562  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  39.  สิทธิและหน้ำทีข่องสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ    
               ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตอ้งลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก   กบัช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และช าระค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคหน่ึง  ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ในการเขา้ร่วม 
สังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ การเขา้รับการศึกษาอบรมตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด เวน้แต่สิทธิในการ 
นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมใหญ่ การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ หรือเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  และให้
สมาชิกสมทบไดรั้บสิทธิดงัต่อไปน้ี 
  1.การถือหุน้  สมาชิกสมทบแต่ละรายจะตอ้งถือหุน้ในสหกรณ์อยา่งนอ้ยหน่ึงหุ้นแต่ไม่เกิน
หน่ึงในหา้ของหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด ในส่วนการถือหุน้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเงินค่าหุน้ 
               2. การรับเงินปันผล  สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในอตัราเดียวกบัสมาชิก  
  3. เงินเฉล่ียคืน  สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจไดใ้นอตัราเดียวกบั
สมาชิก 
  4.การฝากเงิน สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินทั้งประเภทออมทรัพย ์และประเภทประจ า ตามท่ี
ระเบียบสหกรณ์ก าหนดไว ้
  5.การกูย้มืเงิน  สมาชิกสมทบสามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินมูลค่าหุน้ ทั้งน้ีสิทธิ
การกู ้วงเงินกู ้  หลกัประกนัเงินกู ้งวดช าระหน้ี และหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเงินใหกู้ข้อง
สหกรณ์ 
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  6.สวสัดิการ  สมาชิกสมทบรับสิทธิไดต้ามท่ีระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้
  หลกัเกณฑ ์และวธีิการใหบ้ริการตลอดจนผลตอบแทนจากการใหบ้ริการ และการรับเงินอ่ืนใด
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและประกาศท่ีสหกรณ์ก าหนด 
                ทั้งน้ี  สิทธิต่าง ๆ ของสมาชิกสมทบขา้งตน้  ตอ้งไม่เกินกวา่สิทธิของสมาชิกสหกรณ์” 
 

 ข้อ 10. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 42.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                “ข้อ  42.  กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ อาจท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคล
หน่ึงหรือหลายคน  เพื่อใหเ้ป็น    ผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้
สหกรณ์ถือไวก้็ได ้ หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์    ดงัวา่น้ีตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรมโดยอนุโลม 
  ถา้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์
ท่ีไดก้ าหนดและมอบไวก้บัสหกรณ์แลว้  ใหท้  าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคหน่ึงมอบใหส้หกรณ์
ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม  
  เม่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน
และดอกเบ้ียบรรดาท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้หรือ
ถา้มิไดต้ั้งไว ้ก็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บ
เงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้  48. วรรคแรก และขอ้  49.” 
 

 ข้อ 11. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 45.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั  
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  45.  กำรให้ออกจำกสหกรณ์   สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ อาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1)  ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือ 
หุน้คร้ังแรกตามขอ้ 6. 

(2)  ขาดส่งค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งน้ี  
โดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

(3)  น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(4)  ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลา 

ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 
 
 
 

               นทัธี  ถ่ินสาคู       ประธานกรรมการ                             เกรียงศกัด์ิ  นาคปาน   เลขานุการ 
          (นายนทัธี  ถ่ินสาคู)                                                           (นายเกรียงศกัด์ิ  นาคปาน) 
 



(5)  คา้งช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย  และสหกรณ์ไดแ้จง้เตือนไว ้
เป็นหนงัสือแลว้  แต่ยงัเพิกเฉยไม่ช าระหน้ีท่ีคา้ง 

(6)  ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือ 
สมาชิกสมทบ หรือเม่ือจะก่อภาระผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั หรือเม่ือมีภาระ
ผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7)  จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ  
อนัเป็นเหตุท่ีเช่ือไดว้า่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนและพิจารณาแลว้ ปรากฏขอ้เท็จจริงวา่สมาชิกหรือ 
สมาชิกสมทบ มีพฤติการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้จริง และไดล้งมติใหส้มาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
ออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูใ่นท่ีประชุมแลว้  ก็เป็นอนั
ถือวา่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ นั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่  โดยให้
ยืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบมติของคณะกรรมการด าเนินการ  
ค าวนิิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ีสุด”  
 

 ข้อ 12. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 48.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ  48.  กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกหรือสมำชิกสมทบทีข่ำดจำกสมำชิกภำพ     
สหกรณ์จะจ่ายคืนจ านวนเงินใหด้งัน้ี 
   (1) ในกรณีท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 43. (1), 
(2), (3) ใหส้หกรณ์จ่ายเงินค่าหุน้   เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย  และบรรดาเงินท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ มี
อยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  ส าหรับเงินค่าหุน้นั้น  ผูมี้สิทธิ ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มี
เงินปันผลและหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออก โดย
มีเงินปันผลและหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  

                    ในกรณีหลงัน้ี สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ให้หลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชี ส่วนเงินปันผลและ
เฉล่ียคืนจะจ่ายใหห้ลงัจากวนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีแลว้ 

(2) ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ท่ีตอ้งจ่ายคืน เน่ืองจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ขาดจาก 
สมาชิกภาพมีจ านวนเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้
รอการจ่ายคืนเงินค่าหุน้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายถดัไปในปีนั้นจนกวา่จะถึงปี
ทางบญัชีใหม่ได ้

(3) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบ้ีย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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(4) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 43. (4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงิน 
ปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ีย  คา้งจ่าย และบรรดาเงินท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์  
คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

(5) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 43. (5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้  
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย และบรรดาเงินท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ 
คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควรตามท่ีก าหนด (1) (2) และ (3)” 
 

 ข้อ 13. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 49.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ  49.  กำรหักจ ำนวนเงินซ่ึงสมำชิกหรือสมำชิกสมทบต้องรับผดิต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืน
จ านวนเงินดงักล่าว ในขอ้ 48.  นั้น   ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ตอ้งรับผดิต่อ
สหกรณ์ออกก่อน” 
 
 ข้อ 14. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 50.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ 50. กำรใช้ข้อบังคับแก่สมำชิกสมทบ  ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัไม่ไดก้  าหนดไวโ้ดยเฉพาะ   
ใหน้ าขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสิทธิของสมาชิกมาใชบ้งัคบัแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม” 
 

 ข้อ 15. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 61.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

                “ข้อ  61.  อ ำนำจหน้ำทีข่องทีป่ระชุมใหญ่      ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉยั
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  รับทราบเร่ืองรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบและออกจากสหกรณ์  และการเลือกตั้ง 
ผูแ้ทนสมาชิก 

(2)  วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  
หรือสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(3)  พิจารณาเลือกตั้ง  หรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน และ 
ผูต้รวจสอบกิจการ 

(4)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ 
ด าเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(5)  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีของสหกรณ์ 
(6)  พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 

(7)   
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(7) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ  
และก าหนด  ค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(8)  พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  เพื่อเสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
(9)  พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 
(10) พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
(12) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ 

ชุมนุมสหกรณ์ หรือองคก์ารอ่ืนท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก และหรือถือหุ้นอยู ่
(13) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน 

สหกรณ์หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังาน เจา้หนา้ท่ีซ่ึง นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(14) พิจารณาก าหนดกรอบนโยบาย ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน าใหค้ณะกรรมการ 

ด าเนินการน าไปพิจารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์” 
 

 ข้อ 16. ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 66.  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  
เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี  8300000125498  เสียทั้งหมด  และใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

  “ข้อ  66.  อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็น 
ผูด้  าเนินกิจการ และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก เพื่อการน้ีคณะกรรมการด าเนินการ
จะมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนก็ได ้

ในการด าเนินกิจการวรรคหน่ึง คณะกรรมการด าเนินการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติของคณะกรรมการด าเนินการ และมติของท่ีประชุมใหญ่ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์
ของสมาชิก และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการในเร่ืองการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และออกจากสหกรณ์  
ตลอดจนดูแลใหป้ฏิบติัการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับฝาก การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือ 
การลงทุน ของสหกรณ์ 

(3) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ เสนองบการเงินประจ าปีและรายงานประจ าปี    
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) พิจารณาและเสนอแผนงานในการด าเนินงาน รวมทั้งงบประมาณประจ าปีเพื่อให้ 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัอนุมติั 
(6) พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของ 

กรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะท างาน ท่ีปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบ 
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บญัชีและบุคคลอ่ืนท่ีท าประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการ ตลอดจน 

ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
(8) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบภายใน 
(9) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(10) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารหลกัฐาน  

ทรัพยสิ์น และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารอ่ืน 
(12) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน    

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(13) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน 

สหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์    หรือผูส้อบบญัชี   หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(14) พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  เจา้หนา้ท่ี 

สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไป   เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของ 

ผูจ้ดัการ  หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 

ด าเนินการ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 
(17) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอม 

ยอมความ  หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการช้ีขาด 
(18) กระท าการอ่ืน เก่ียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื่อเขา้ประชุมใหญ่ 

และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์าร
อ่ืน  ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ตามท่ีขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารนั้นก าหนดไว ้

(20) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม” 
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          (นายเกรียงศกัด์ิ  นาคปาน) 
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